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Týdenní plán třídy 9. B 
třídní učitelka Mgr. Irena Brožová 

18. 5. – 22. 5. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn.          
mailu dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky           

křestního jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail               
rodiče, jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních            

možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
 

Předmět Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního sešitu 

Pracovní 
sešit 

písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

 
PRIORITNÍ PŘEDMĚTY 

 
Čj 
 
 
 

Souhrnná 
cvičení 
 
Učebnice str. 
91 

Do sešitu:  
 
str. 91 cv. 1.1., 1.5., písemně 
do sešitu 
str. 91 cv. 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 
ústně 
 
Procvičování pravopisu - 
Doplň a přepiš do šk. sešitu: 
 

PS  
str. 51, cv. 1 
a, b, c, d, e, f 
 
cv. 1 f - ofotit 
a poslat 
mailem 
 
 
 

 
 
Zkoušej si přijímací 
testy ZDE  
 
Procvičuj si psaní 
čárek ZDE  
Vyzkoušej si online 
test ZDE 

Řešení z PS. str. 
51 cv. 1 f - 
vyfoť a pošli na 
mail 
brozova@zstgm
-ck.cz  do 21. 5. 
 
  

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

http://www.google.cz/
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-podradne-1-uroven/329
http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=115&sel=1
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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Děti b_ zaléval_ k_t_čky každ_ 
den, ale babi_ina kone_ b_la 
rozb_tá.  
Nad_ená J_tka v_sávala cel_ 
b_t, až se j_ pokaz_l v_savač. 
Bude Eva  _pívat na bes_dce 
l_dovou p_seň nebo Pokáčovu 
_očku? 
Nerozu_el_ jsme ani jedno 
_ngl_cké slov_čko, i když jsme 
nap_nal_ uši, jak jsme mohl_. 
Přiběhl_ke m_ Iva s Hankou a 
měl_  s sebou jestřáb_  p_rko, 
které našl_ dole u r_bníka. 
Dav se _hromážil na náměst_ a 
v_křikoval vulgárn_ hesla. 

Kontrola sešitu a 
PS po příchodu do 
školy 

Sloh 
Fejeton 
Učebnice str. 
139 - 141 

Do sešitu: Nadpis: 
Fejeton 
stručne zapiš nejdůležitější z 
rámečku v učebnici na str. 141 

PS str. 72 
str. 72 cv. 1 
písemně do 
sešitu  

 Kontrola sešitu po 
příchodu do školy 

 Literární 
výchova 
Poezie 50. a 
60. let 
Čítanka str. 
174, 178, 
181, 182 

Do sešitu na LV nadpis: Poezie 
50. a 60. let 
 
vypiš jména básníků tohoto 
období z PS str. 35 

PS str. 42, 44 Prezentace  Poezie 
v poválečném 
období ZDE 
 
Vkládej přečtené 
knihy na Padlet 
 

Kontrola sešitu a 
PS po příchodu do 
školy 
 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 2. 
díl 
str. 61 - 67 

Pokud máš problém s 
výpočty na kalkulačce, 
podívej se na video 1 z 
odkazu  
2. Funkce kosinus 
● str. 61/ A - PŘEČÍST a 

opsat údaje z rámečku 
včetně obrázku 

● str.62/ C, D, 1, 2, 3,  
● str. 63/ 4 a 5 
● str. 63/cv.F - přečíst  
● str. 64/ 6 a 7 

 3. Funkce tangens 
● str. 64/A a B - PŘEČÍST a 

opsat údaje z rámečku 
včetně obrázku 

● str. 65/1, 2, 3A, 4 
● str. 66/ 5, 6 
● str. 67/7, 8A, 9, 10 

4. Výpočty v pravoúhlém 
trojúhelníku  
Podívej se na video 2 z 
odkazu (obě dvě jsou o 
stejném tématu, vyber si) 

   
Video 1: Jak na 
funkce na 
kalkulačce 
 
 
Video 2: 
LINK_1 
LINK_2 
 
 
 
 
 
Trénujte na PZ: 
Link1 
Link2 
Link3 

Kdo pracuje, 
vyfotí  
v pátek 22.5. 
práci v sešitě a 
pošle mi ji do 
mailu 
juzkova@zstgm-c
k.cz 
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https://prezmania.cz/ceska-poezie-po-roce-1945/
https://www.youtube.com/watch?v=_BUIrvQlMa8
https://www.youtube.com/watch?v=_BUIrvQlMa8
https://www.youtube.com/watch?v=_BUIrvQlMa8
https://www.youtube.com/watch?v=YiqqXAqvxaM
https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A
https://www.scio.cz/onlinetesty/testZdarmaNL.asp?typtestu=M9&_ga=2.11355575.2022756348.1585249432-1606369415.1585249432
http://gzw.cz/text/1423888643
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
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● str. 67/ A - pozorně si 

prostuduj  
● str. 67/1 
● str. 68/ 2A 

Aj  Buying a 
ticket 
(slovní 
zásoba) 

Do sešitu vypracuj  
UČ 60/2 - spoj slovíčka se 
správným obrázkem  
 

PS 48/1 - 
rozděl 
slovíčka do 
tabulky 
PS 48/2 - 
vylušti 
křížovku  

Prostuduj si 
slovíčka 5C (PS str. 
84) 
 

Vypracované 
úkoly vyfoť a pošli 
na 
korchova@zstgm-
ck.cz  

Buying a 
ticket 
(rozhovory) 

UČ 60/3 - přečti si rozhovor 
UČ 61/4 - překresli tabulku do 
sešitu a podle nahrávky (v 
odkazu klikni na Page 61, 
Exercise 4a) doplň údaje 

PS 48/3a - 
doplň do 
rozhovorů 
vhodná slova 
z tabulky 
PS 48/3b - 
sestav k 
obrázkům 
rozhovory z 
frází ve 
cvičení 3a 

 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Pražské jaro 

 uč. str. 134 - 
137 

 

Nadpis: PRAŽSKÉ JARO  
 
• tajemník Dubček-konec 
cenzury, vznik KAN, K 231, 
Junák, Sokol 
•prezident - Svoboda- obrodný 
program 
•Akční program KSČ: zásady 
tržního hospodářství 
demokratizace života 
pluralita politických stran 
dodržování občanských práv 
•snahy o další reformy- Ludvík 
Vaculík - 2000 slov 
• tlak na udržení totality KSČ: 
• 21. 8. 1968- „bratrská pomoc” 
= obsazení ČSR  vojsky 
Varšavské smlouvy 
•Jednání v Moskvě- Moskevské 
protokoly - dočasné rozmístění 
sovětských vojsk na našem 
území  
 
Prezentace ZDE 

PS str. 40 - 
43 
 
 
Udělej si 
online cvičení 
v 
interaktivním 
PS 
ZDE 
 
ZDE 
 
 
 
 
 
 
 

Film o okupaci 
ČSR ZDE 
Odpovědi na otázky 
z filmu pošli na mail 
 
1. Kdy proběhla 
okupace?  
2. Jak dlouho 
trvala?  
3. Kde se o tom 
jednalo? 
4. Kolik zemí 
Varšavské smlouvy 
se zúčastnilo?  
5. Kolik bylo tanků?  
6. Kdo nepodepsal 
protokol?  
 
Nebaví tě číst? 
Můžeš si pustit 
kapitolu v 
interaktivní učebnici 
ZDE 

Odpovědi na 
otázky z filmu 
pošli na 
brozova@zstgm
-ck.cz  do 21. 5. 
2020 
 
 
 
 
 
Kontrola sešitu a 
PS po příchodu do 
školy 
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mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.spssol.cz/wordpress/wp-content/blogs.dir/1/files/DUM/Dej/3.sada/18_-_Prazske_jaro_1968.pdf
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=87
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=201
http://www.stream.cz/slavnedny/831212-den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-21-srpen
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=48
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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Ze 
 
 
 
 
 

Jihomoravský 
kraj 
 
 
Olomoucký 
kraj 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 70 - 71 z učebnice.  

 
 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 72 - 73 z učebnice.  

 

 
 
 
 
Vypracuj 
stranu 56.  

Odpověz na otázky 
( Jihomoravský 
kraj)  zde. 
 
Video na 
Olomoucký kraj 
zde. 
 

Vypracovaný úkol 
pošli na můj 
email.  

Př Horniny 
usazené - 
uč. str. 
76-79 

opiš si do sešitu tento zápis 
(piš jen žlutý text) 

DÚ:  
zkus si kvíz 

video - jak zvětrává 
pískovec 
 
VIDEO - vznik a 
těžba uhlí na 
Ostravsku 

vyfoť zápis a DÚ a 
zašli je na mail 
vyučující do 24.5. 

Půdy - uč. 
str. 80 - 82 

výukové video1 zde 
 
 
výukové video2 ZDE 

Do sešitu si 
vypiš z 
učebnice: 
1. půdotvorné 
činitele 
 (str. 80) 
 
2. Půdní typy 
(s.82) 

dokument o 
půdním pokryvu 
Země ZDE 

vyfoť svůj zápis o 
půdách a zašli ho 
na mail vyučující 
do 24.5. 

Ch Karboxylov
é kyseliny - 
pokračován
í - uč. str. 
64-66 
 
 

v sešitě pokračuj v zápisu z 
minulého týdne  
touto prezentací 
 
!výukové video ZDE!  
(od 12:20) 

 video1 - tajné 
písmo 
 
video2 - výroba 
mýdla a jeho 
vlastnosti 
 

vyfoť zápis a pošli 
ho na mail 
vyučující do 22.5. 

Esterifikace
. Estery. 
- uč. str. 67 
 
 

nejprve se podívej na toto 
video 
 
opiš si příklad esterifikace z 
této videoprezentace (podívej 
se i na video 3 a 4) 

DÚ:pokus se 
napsat rovnici 
vzniku 
etylesteru 
kyseliny 
octové 

video3 - vznik 
esteru názorně  
 
video4 - vznik 
esteru - model 

vyfoť zápis a 
rovnici esterifikace 
a pošli je na mail 
vyučující do 22.5. 

● na tomto odkazu najdeš online učebnici chemie (je třeba zadat svůj mail a heslo. Na mail ti 
obratem přijde přístupové heslo). V učebnici CH 9 najdeš různé odkazy, videa a cvičení k 
probírané látce.  
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https://drive.google.com/open?id=1kxk9TWCKEhwRj6AhdKeax53wys6roET0
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240008
https://drive.google.com/open?id=1_v8nbhFbFGEN6mdgCjs-UGWXRa8uMnZU
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4802
https://www.youtube.com/watch?v=XUsSJBQ2kO4
https://www.youtube.com/watch?v=XCJNfGxSSY0
https://www.youtube.com/watch?v=PArKw7dY4JM&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=Wnt5xmeJxUU&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec
https://drive.google.com/open?id=1FE6Mc46WQ-Lxf9JYGhd0Im9ab0leDKFo
https://www.youtube.com/watch?v=UnxUbprPih8
https://www.youtube.com/watch?v=6gXezyKQFnE
https://www.youtube.com/watch?v=L5IWH7vGgm0
https://www.youtube.com/watch?v=ZBltVCuw9A4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=2kYMqq7laJc
https://www.youtube.com/watch?v=nM1rwXW9C5A
https://www.youtube.com/watch?v=z4gqHj-rdOU
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
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Nj  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. lekce - 
vazba “es 
tut mir 
weh” (bolí 
mě…) UČ 
str. 45 

UČ str. 45/cv. 2 - vyjádření “bolí 
mě”: 1. Mein Kopf(MR), meine 
Brust(ŽR), mein Bein(SR) tut 
mir weh, MN.Č. meine Beine tun 
mir weh.    2. Ich habe 
Kopfschmerzen Halsschmerzen, 
Bauchschmerzen… =mám 
bolesti hlavy, krku, břicha… 
UČ str. 45/cv.2,3,4a - zkus si 
říct, co tě bolí (používej pouze 
“mir”) 

PS str. 
47/cv.3a,b - 
písemně, str. 
51/cv.2b 

POZOR: j.č. = tut, 
mn.č. = tun 
Vyzkoušej si on-line 
test na 
dum.rvp.cz/material
y/die-korperteile.ht
ml  a pracovní list 
na 
dum.rvpcz/material
y/der-korper.html 
 

Vypracovanou 
práci ofoť a pošli 
emailem vyučující 

Inf Lichý týden   Volno  

Fy Páka,tlak 
Práce  
a výkon 

Páka-zápis 
Vyhledej na internetu-co je to 
tlak a zapiš 
Práce a výkon-najdeš u zápisu 
páka 

 Odkaz na páku 
Internet-Wikipedia 
tlak 

Stačí napsat na 
mail, co je to 
tlak a jak se v 
praxi pozná 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv (Pet 
+ Fik)  
 
 
 

Základy 
volejbalu 

Podívej se na video o základních 
úderech volejbalu a s pomocí 
volejbalového míče si je 
vyzkoušej. Můžeš využít svého 
kamaráda nebo zeď.  

 Video ke shlédnutí 
zde 
(základní 
volejbalové údery). 

 

Vko 
 
 
 

Globalizace 
a globální 
problémy 
světa 

Zadání úkolu k globálním 
problémům světa ZDE 
Prosím vypracujte úkol, ať máte 
nějakou známku z VKO viz 
zadání 

 Učebnice o 
globalizaci ZDE 

Prosím poslat 
úkol do 29.5. na 
mail: 
hrivnac@zstgm-ck
.cz 

Vv 
 
 
 

Domácí 
tvoření 

Co si takhle vyrobit náramek? 
Z provázků, z kůže, ze starého 
zipu, z tkaniček do bot, z 
korálků nebo z papíru. 
Překvapte sami sebe i mě... 

 
 

Inspiraci můžete 
najít: 
LINK_1 
LINK_2 
LINK_3 
LINK_4 
LINK_5 

Své výtvory 
zdokumentujte a 
pošlete - dám je 
do aktualit na web 
školy 

Hv 
 

 Stále můžeš vypracovat referát 
o jakémkoli skladateli nebo 
interpretovi. 

  Svou práci můžeš 
ofotit a poslat 
emailem vyučující 

Prč (dílny 
- chlapci) 

Lichý týden   Volno.  

Prč 
(dívky) 

Lichý týden   Volno 
 

 

Mv Média a 
reklama 

Historie reklamy  Materiály a zadání k 
hodině jsou k 
dispozici ZDE. 
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https://drive.google.com/file/d/1Cjzfb-2n_g5r12LHuWnW-ozSi3C1-sac/view?usp=sharing
https://volejbalprzno.estranky.cz/clanky/o-volejbalu/zakladni-volejbalove-udery-a-technika.html
https://drive.google.com/open?id=1PEVRLzLWlJ8Z1NXvY7v5UyR3Q97-fI4W
https://drive.google.com/open?id=1EAj4SIc-RxNkE-4sVbgIE2nHa9_NbYKW
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://cz.pinterest.com/pin/Abjp2uUWPtkpk-8n_U4gWYOBWo88xVW6I2RWR6tJDNXqbZ1hg9w2-Ng/
https://cz.pinterest.com/pin/789044797198297286/
https://cz.pinterest.com/pin/39688040453760035/
https://cz.pinterest.com/pin/577164508482003740/
https://cz.pinterest.com/pin/704672672935833057/
https://drive.google.com/file/d/1zA6RoYsah2TNdt2GDPCSnJJbV3jMQz7F/view?usp=sharing

